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 ۹۰/۹۰/۴۹1۲           رحیمی رهیاب حنیف
          

 !است انتخابات خود از گناه
 شد جوانمرگ خو بود، طنز

 

                
 
 اصطالح به و کند( حاجات رفع) نتوانست باالخره برچ، و خرچ و فش و کش آنهمه با «آبات انتخ» که دیدیم ما همه  
 حتی دادند، دست از راه این در خودرا انگشتان ها بیچاره که بنماید را خوشباوری و ساده مردم خواری کرایه   حتی

 شده، که هم یکبار برای دنیا متمدن مردم مانند شان زندگی در خواستند اما کردند قربان را خود زندگی ها بعضی
  .بچشند را دیموکراسی مزه  

 

 همچنان و خواری هزار با که نکتایی و دریشی دارای اشخاص تعداد یک نتیجه، بی و عاقبت بی انتخابات این در
 ای عده شاید. شدند هم برطرف و بدنام بودند، رسانیده اداره این دفاتر میزهای پشت به را خود نیرنگ و حیله صدها

 را هایش جنجال و دراز را انتخاباتی دعوای این عمر خداوند که نکنند فراموش شان شب نیمه دعاهای از هنوز هم
 معاشی هم و میگزرد بخوشی شان وقت هم. اند آورده گیر را درآمدی پر تیری ساعت عجب زیرا سازد تر جنجالی

 .ارزد می خوب جنجالش به و نیست بدگفتنی کیفیت و کمیت لحاظ از نشود کبر گیرند، می که را
 

 دو از پیر میش گوشت مانند که! است انتخابات همین خود از گناه که شود می معلوم رسد، نمی نتیجه یک به اینکه
 شود نمی پخته اما رود می گرفته بخار «تداوم و تحول» و «همگرایی و اصالحات» بخار دیگ در اینطرف به ماه
 شدند معیوب بیخی زیاد خستگی و بیخوابی از معامله این های پیشخدمت و ها آشپز از تا دو یکی حتی جاییکه تا

  .کنند می! دیم تق را شان های راپور باز نیم گاهی و بسته چشم گاهی شوند می ظاهر ها تلویزیون در وقتی چنانچه
 

 همی، مختلف های سایز به و رنگارنگ سخنگویان همی، پیشتاز رهبران گرنه و است انتخابات از صد در صد گناه
 بخدا. همی اند مصروف مورچه لشکر مانند که خارجی و داخلی فعله   و عمله همی، شدگی الک و مهر های صندوق

 و بود و کمپیوترها اوراق، شعبات، همه   توانستم، می که طریقی بهر بودم، می ها جنجال این کمیسیون رئیس اگر
 !!شدند می بیغم غمش از همه تا کردم می مارش و تار و زدم می گوگرد یک را «آباد تخ این» مربوط نبود
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شروع از بلکه نیست امسال انتخابات اولین این که اینست ساخته بد بیشتر مارا انتخابات نام که دیگری چیز یک
 هشتصد حدود صرف که هند کشور قبل ماه چند: شد برگزار منطقه در که است انتخابات سومین این کنون تا ۴۹1۲

 راپور قرار و نمود انجام و آغاز هفته چهار ظرف در را دنیا انتخابات بزرگترین داشت دهنده رأی!! میلیون  ده و
 را قدرت داشت، دست در را امور زمام سال های سال از که کانگرس خاندانی حزب ترین محبوب و بزرگترین ها

 ستیشن در نوجوانی و خوردی سنین در که برخاسته هند غریب خیلی مردم میان از رهبرش که باخت حزبی بیک
  .است کرده می فروشی چای خود برادر و پدر با بس، و ریل های

 

 بس از بود، ترکیه شد انجام شان نفری میلیون یک و چهل کشور در انتخاباتک یک گذشته ماه در که دومی کشور 
 کردند، خمیر هم یکروز ظرف در شد، انجام سرسری آراء شمارش کار و! بود زیاد شان انتخابات در تقلب میزان

 باالیش و اعالن ها رسانه طریق از جدید جمهور رئیس خفتن نماز از قبل چنانچه. نمودند جان نوش هم و پختند هم
 .شد پاشیده هم تازه و کاغذی های گل

 اصلی کننده   صادر و کننده ایجاد کشور در که کنیم بجا باید را خداوند شکر و هستیم مند طالع بسیار حساب بیک
 غم به آنها اگر. است ود گد و وخیم امنیتی و سیاسی اوضاع پاکستان یعنی شیطانی فسادهای و روانی های جنگ
. شد نمی معلوم اش نتیجه هم آینده سال تا که کردند می اندازی سنگ و مداخله آنقدر بودند نمی اندوهگین شان خود
 و آی اس آی اگر گردد می باز دوباره و رود می بست بن به بار سه دو هفته   تیم دو میان مذاکرات خو حاال

 سالنگ کوچ برف مانند که کردند می ایجاد را بستی بن بودند، می آرام و غم بی پاکستان حرامخور زمامداران
 .شد نمی باز راهش هم هفته چند در شمالی

 

 و ظالم زده، تأریخ زبون، وجدان، بی بین، تاریک نوکران و ننشسته االشه زیر دست هم حاال آی اس آی اگرچه 
 نتیجه   تأخیر از ناشی مرج و هرج از استفاده سوء برای والیت، هر سهمیه   به نظر را خود خونخوار و قاتل

 و اند نموده اعزام دهات و ها شهر تخریب و بیگناه مردم کشتار و قتل و بلوا و آشوب نمودن برپا جهت و انتخابات
 .برند می بین از و کنند می چور کشند، می تمام بیرحمی با رذیل صفتان ابلیس این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نیز را افغانستان مربوط های گزارش و اخبار همیشه مثل هستم، طنز این نوشتن مصروف روزیکه دو یکی در 

 دیگر که گرفتم تصمیم خود با و ماندم عاجز نوشته این ادامه   از که داد دست برایم حالتی امروز اما نمایم، می تعقیب
 .ننویسم طنز بگونه   چیزی پشک و موش بازی مسخره این مورد در
 

 می سوق تباهی و تجزیه به را کشور بزودی انتخاباتی، کشاله   این ادامه   که کند می اعالم برایم عجیبی نیروی یک
. است گرفته فرا را کشور سرتاسر امنیتی بی و آرامی نا و داده مثبت نتیجه   دشمنان، های تالش اکنون همین دهد،
 آمده، بدست ها بخش همه در بیش و کم که موجود های پیشرفت و ها آبادی دیموکراسی، ساله   سیزده آوردهای دست
 های بیدادگری همه این برابر در مقاومت تاب دیگر کشور دیده   درد و رنجدیده مردم. است شدن متالشی حال در

 بیجا پروازی بلند و الف از اگر باالخره و است شکستن حال در شان های استخوان و اند داده دست از را دشمنان
 تخنیکی لحاظ از دارند، که افغانی غیرت و شجاعت همه با امنیتی نیروهای که نماییم اعتراف باید کنیم نظر صرف
 .ندارند را دشمنان تخریبی و چریکی حمالت با مقابله توان

 

 ظرافت، با و بیان نزاکت و لفافه داخل در و ادبی کنایه   و کتره با نویسان طنز پیشرفته، جوامع در که دانند می همه
 است، کس اگر درخانه» المثل ضرب بر بنا و گیرند می نشانه را ها رژیم و زمامداران های کمبودی و ها نارسایی

 فورا   گرفت، قرار نویس طنز و طنز هدف و نظر مورد که انفرادی شخصیت یا و ارگان هر «است بس حرف یک
. نیست اینطور ما کشور در متأسفانه ولی نمایند می اقدام شده نشانی نواقص رفع و اصالح در و شناخته را خود
 .... و کنایه و طنز نوشتن تا دارد عملی جنبه   بیشتر پرچم و خلق رژیم حکومت زمان افسر یک قصه   همان

 

 جبهات از یکی در جنگیدند، می شان نشانده   دست حکومت و ها شوروی علیه مجاهدین که زمانی در گویند می»
 در ماشینی غیر و ماشینی افسران. نموده وفات سربازان از یکی پدر که رسید تلگرام نظامی، قوماندان برای جنگ
 شکل به بلکه نگویند ناگهانی و فوری باید دارد قرار جنگ اول خط در که را سرباز این تا پرداختند مذاکره به جبهه
 و جر از پس. نشوند وارخطا هم سربازان دیگر و ندهد دست از را خود مورال که سازند باخبر موضوع از رمز
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 نزد بناء  . کند خبر شفر بطور پدرش مرگ از را مذکور سرباز تا شد حاضر ماشینی افسران از یکی زیاد بحث
 «.کده فوت پدرت خو فامی می شفر به اگه نشوی، هم وارخطا بچیم: گفت و رفت سرباز
 کاندید دو و کشور انتخابات امور در خودخواه و مغرض گران مداخله تمامی به خواهم می طنز نوشتن عوض حاال

  :که نمایم گوشزد پیشتاز
 

 فامین، می شفر به اگه ها، کاکا
 است، آبستن حال در بتن تن و بخانه خانه جنگ سوی به اوضاع دارند، قرار نابودی حال در مردم و وطن 

 برای که چیزی هر یا و تان وجدان بهر از خدا، بهر از شدند، برباد و تباه مردم اند، رسیده ارگ نزدیک تا دشمنان
  .دهید خاتمه را موضوع و کنید کاری است، مقدس تان

  ..!.بود نخواهد شما از غیر دیگر کس هیچ آن، مردمان و وطن این تباهی و بربادی مسؤول
 

 پایان                                                           
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